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Smlouva s IRSnet CZ, s.r.o. o poskytování služeb při prodeji vstupenek 

 

ANOTACE: 
Rozšíření portfolia služeb TIC Žďár nad Sázavou o možnost předprodeje vstupenek na kulturní 
představení v rámci sítě Ticket portal. 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ, s.r.o. o 
poskytování služeb při prodeji vstupenek a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
Mgr. Petr Sedlák 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh:1 
 
 
Popis 
Záměrem Turistického informačního centra na Staré radnici je průběžně rozšiřovat portfolio svých 
služeb jak pro turisty, tak i pro obyvatele Žďáru nad Sázavou a okolí. Jednou z těchto služeb je i 
předprodej vstupenek na akce konané v celé ČR. Proto bylo provedeno zjištění situace a 
zastoupení jednotlivých distributorských společností ve Žďáru. Jako nejefektivnější se jeví uzavření 
smlouvy se společností IRSnet CZ, s.r.o. provozují síť Tickeportal.  
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 

• Není 

 
Návrh řešení 

• Schválit uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ, s.r.o. a pověřit starostu města 
podpisem této smlouvy.  

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ, s.r.o. o 
poskytování služeb při prodeji vstupenek a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ, s.r.o. 
o poskytování služeb při prodeji vstupenek a nepověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKSM doporučuje radě města schválit uzavření smlouvy a pověřit starostu města podpisem 
této smlouvy.  
 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města.  
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Smlouva o poskytování služeb při prodeji vstupenek 
 uzavřena podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními 

stranami: 
 
 

1.       Smluvní strany  
níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavírají tuto smlouvu: 
 

1.1. IRSnet CZ, s.r.o. 
Se sídlem: Politických vězňů 934/15,Praha 1 – Nové Město,psč 110 00 
Zastupuje: , jednatelé 
IČ: 26732 22 
DIČ: CZ 26732122/ plátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.  
E-mail/www: obchod@ticketportal.cz/ www.ticketportal.cz 
Zápis u OR: u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka číslo 90221 
 (dále jen jako "Poskytovatel") 
                                                    a 
 

          
          Město Žďár nad Sázavou 

Se sídlem:                        Žižkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou 1             
Zastupuje:                        Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 
IČ:                                    00295841 
DIČ/ (ne)plátce DPH:         CZ00295841 / plátce DPH 
Bankovní spojení:               
E-mail/ www:                     tic@zdarns.cz / www.zdarns.cz 
Telefon :                            566 628 539 
                                 
Zápis u OR/ ŽL:                 V registru ekonomických subjektů pod č.j. 503/2004 
                                         
                                           
                                       
(dále jen jako "Partner") 

2. Postavení smluvních stran  
2.1. Poskytovatel je provozovatelem Informačního rezervačního systému (dále jen jako "IRS") určeného k 

distribuci, rezervaci a prodeji vstupenek na veřejné produkce (akce) kulturního, sportovního, 
společenského či jiného charakteru (dále jen jako "Akce"). 
Partner je uživatelem nebytových prostor na adrese náměstí Republiky 294/24 
591 01 Žďár nad Sázavou ve kterých zamýšlí mimo jiné nabízet vstupenky na Akce. 

3. Účel a předmět smlouvy 
3.1. Účelem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž bude Partner využívat systém IRS provozovaný 

Poskytovatelem ke zprostředkování prodeje resp. prodeji vstupenek třetím osobám (dále jen jako 
"odběratelé"). 

3.2. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Partnera zajistit ve prospěch Poskytovatele 
veřejnou nabídku a prodej vstupenek na Akce nabízené prostřednictvím IRS a závazek zřídit a 
provozovat prodejní místo IRS a jeho prostřednictvím zprostředkovávat prodej vstupenek resp. 
prodávat vstupenky odběratelům na formulářích vstupenek dodávaných mu Poskytovatelem a na straně 
druhé závazek Poskytovatele zaplatit Partnerovi za zprostředkování prodeje vstupenek a za zřízení 
a provozování prodejního místa IRS sjednanou odměnu. 

4. Zřízení a provoz prodejního místa IRS 
4.1. Partner se zavazuje pro přístup prodejního místa do systému IRS provozovat počítač s připojením na 

Internet a v minimální konfiguraci Pentium 4, 1,2 MHz, 512 MB RAM, software: Microsoft Windows 
Vista,7,8, Internet Explorer 8.0, Adobe Acrobat Reader 10.0, Poslední verze JAVA (možno stáhnout na 
www.java.com), laserová tiskárna. 

4.2. Partner se zavazuje chránit přístup do systému IRS před neoprávněným vstupem třetích osob a/nebo 
před nahlížením třetích osob do provozu systému IRS. 

4.3. Partner se zavazuje neprovádět zásahy do programu a činnosti v systému IRS, které přímo nesouvisejí 
s rezervacemi a prodejem vstupenek. 
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4.4. Partner se zavazuje přijmout proškolení obsluhy systému IRS včetně související dokumentace, jak je 
uvedeno dále. 

4.5. Partner se zavazuje v prodejním místě vhodným a zřetelným způsobem zveřejnit informaci o spolupráci 
s Poskytovatelem a o Akcích nabízených prostřednictvím IRS. K tomuto účelu se Poskytovatel 
zavazuje dodávat Partnerovi: samolepky s logem Poskytovatele, souhrnný plakát - upoutávku na Akce 
a další obdobné materiály. 

4.6. Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat nepřetržitý provoz IRS a v případě vzniku poruch zabezpečit 
jejich bezplatné odstranění do 6 hodin po telefonickém oznámení Partnera. 

4.7. Poskytovatel se zavazuje umožnit Partnerovi přístup do IRS v rozsahu uživatelských práv stanovených 
touto smlouvou prostřednictvím webových stránek http://prodejce.ticketportal.cz. Přístupová hesla 
budou Partnerovi protokolárně předána nejpozději při proškolení obsluhy. 
 

4.8. Poskytovatel se zavazuje vytvořit bezpečnostní opatření na zabránění přístupu do IRS třetím 
(neoprávněným) osobám, mimo běžného přístupu v dohodnutém rozsahu. 

4.9. Poskytovatel se zavazuje zajistit nejpozději při zprovoznění prodejního místa IRS v provozovně 
Partnera proškolení Partnera, resp. jeho odpovědného pracovníka, ve všech otázkách obsluhy systému 
IRS, a to se zvláštním důrazem na správné provádění rezervací a prodeje vstupenek na Akce. O 
předání systému IRS do provozu, jakož i o proškolení obsluhy, bude sepsán písemný protokol. 

4.10. Jako součást proškolení obsluhy Poskytovatel protokolárně předá Partneru v elektronické podobě 
(formát MS Word) podrobný uživatelský manuál k IRS, zahrnující technické specifikace a popis 
systému IRS. 

4.11. Poskytovatel se zavazuje veškeré jemu dostupné informace významné pro činnost prodejního místa 
(Akce v prodeji, zrušené Akce, slevy apod.) sdělovat Partnerovi prostřednictvím 
http://prodejce.ticketportal.cz, a to zejména v rubrice "Důležité". Partner se zavazuje tyto 
informace sledovat a řídit se jimi; zveřejnění těchto informací na http://prodejce.ticketportal.cz je 
oběma smluvními stranami považováno za sdělení doručené Partnerovi. 

5. Prodej vstupenek 
5.1. Partner se zavazuje zpřístupnit prodejní místo odběratelům ve dnech Po– So, (Po - Ne sezóna1.6. – 

30.9.) 
5.2. Partner se zavazuje umožnit odběratelům platbu za vstupenky rezervované či přímo prodávané 

prostřednictvím prodejního místa IRS: 
5.2.1. v hotovosti, 
5.2.2. úhradou poukázkami vydanými Poskytovatelem "Dárková vstupenka sítě ticketportal", poukázkami 

typu Accor, Unišek apod. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Partnerovi aktuální informace o 
akceptovaných poukázkách. 

5.3. Po provedení platby za vstupenky je Partner povinen vydat odběrateli příslušný počet vstupenek na 
konkrétní Akci. 

5.4. Partner je povinen vydat vstupenky na základě ověřené úhrady vstupenky i těm zájemcům, kteří si 
rezervovali vstupenky přes internet mimo prodejní místo Partnera. Platba za rezervované vstupenky 
bude provedena v prodejním místě Partnera způsobem uvedeným dle 5.2., pokud nebyl na internetu 
realizován jiný prokazatelný způsob úhrady, například on-line platba platební kartou. 

5.5. Partner se zavazuje tisknout vstupenky prodávané či vydávané prostřednictvím systému IRS výhradně 
na formuláře vstupenek dodávaných mu ze strany Poskytovatele. 

5.6. Partnerovi je výslovně zakázáno prodávat vstupenky na Akce nabízené v systému IRS a předtištěné na 
formuláře vstupenek Poskytovatele, jsou-li tyto dodány třetí osobou a nikoliv Poskytovatelem. Tento 
zákaz se vztahuje též na vstupenky dodané Partnerovi přímo pořadatelem Akce, na niž se vstupenky 
prodávají. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení této smlouvy. 

5.7. Partner je povinen akceptovat dodatečné slevy ze vstupného poskytované odběratelům 
Poskytovatelem nebo pořadatelem příslušné Akce, na které se vstupenky prodávají, a to bez ohledu na 
jejich výši a formu (propagační slevové kupony, slevy pro vybrané skupiny osob, množstevní slevy 
apod.). Poskytovatel je však povinen Partnera o těchto slevách předem informovat. 

5.8. V případě zrušení Akce, na kterou se vstupenky prodávají, je Partner povinen spolupracovat dle 
pokynů Poskytovatele při vracení vstupenek odběratelům. Přitom platí, že Partner není oprávněn vrátit 
vstupné za vstupenky na zrušenou Akci, dokud Poskytovatel nezveřejní přesné pokyny na 
http://prodejce.ticketportal.cz v rubrice "Důležité" nebo pokud je nesdělí Partnerovi na jeho dotaz, 
který Partner musí učinit automaticky generovanou elektronickou zprávou ze systému IRS na: 
storno@ticketportal.cz. 

6. Storno vstupenek 
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6.1. Ve výjimečném případě, kdy již prodanou vstupenku odběratel odmítne převzít, vstupenka nebyla 
řádně vytištěna nebo se jedná o vstupenky na zrušené představení prodané Partnerem, je možné tuto 
transakci stornovat. Takové storno vstupenky provede Poskytovatel po e-mailovém požadavku 
Partnera přímo ze  systému IRS, pokud byl Partnerem učiněn do 60 minut po provedení transakce 
nebo obdržení již prodaných vstupenek na zrušené představení. O storno transakce je Partner povinen 
řádně požádat Poskytovatele formou automaticky generované elektronické zprávy z přehledu přímých 
prodejů systému IRS na: storno@ticketportal.cz. Za řádný požadavek se považuje výše uvedená 
elektronická zpráva s přesnou specifikací storna vstupenek, které jsou předmětem storna, tj. vyplnění 
povinných údajů zprávy - např. označení celého prodeje nebo jednotlivých vstupenek z prodeje, důvod 
storna, e-mailová adresa žadatele pro potvrzení atd. 
Partner je povinen zkontrolovat provedení storna prodeje dle přehledu zrušených vstupenek nebo 
přehledu žádostí o storno zveřejňovaných na http://prodejce.ticketportal.cz a na e-mailové adrese 
uvedené v požadavku o storno transakce. 

6.2. Vytištěné a následně stornované vstupenky je Partner povinen zaslat doporučeně poštou Poskytovateli 
s uvedením příslušných identifikačních údajů Partnera a stornované transakce. Pokud tak Partner 
neučiní nebo pokud se jakýmkoliv způsobem prokáže, že stornovaná vstupenka byla předmětem další 
obchodní transakce nebo byla použita ke vstupu či k pokusu o vstup na některou z Akcí, je Partner 
povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takovou vstupenku. 

6.3. V případě, že Partner zadá do systému IRS vstupenku jako prodanou a nestornuje-li transakci 
postupem dle 6.1.a 6.2., platí nevyvratitelná domněnka, že cena vstupenky byla Partnerovi 
odběratelem uhrazena. Nebude-li částka odpovídající ceně této vstupenky poukázána řádně a včas dle 
čl. 8. (Odvod tržeb a úhrada dalších finančních nároků) Poskytovateli, je Partner povinen uhradit 
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně vstupenky, která nebyla Partnerem 
Poskytovateli uhrazena. 
 

7. Nakládání s formuláři vstupenek 
7.1. Poskytovatel se zavazuje dodávat během trvání účinnosti této smlouvy Partnerovi prázdné formuláře 

vstupenek s ochrannými prvky za účelem tisku a prodeje vstupenek v prodejních místech IRS 
provozovaných Partnerem. 

7.2. Formuláře budou Partnerovi předávány oproti podpisu písemného předávacího protokolu. 
7.3. Partner je povinen na konci každého měsíce protokolárně odevzdat Poskytovateli všechny kontrolní 

ústřižky z plně použitých archů formulářů vstupenek za příslušný měsíc. 
7.4. V případě, že z důvodů na straně Partnera dojde k chybnému potisku či jakémukoliv jinému 

znehodnocení formulářů vstupenek nesouvisejícím s tiskem vstupenek přes systém IRS bude 
Poskytovatel účtovat Partnerovi úhradu výrobních nákladů za tyto vstupenky ve výši 4,40 Kč bez DPH 
za jeden formulář vstupenky. 

7.5. Partner je povinen chránit formuláře vstupenek před jejich zcizením a zneužitím. Zneužitím se rozumí 
zejména užití prázdných formulářů vstupenek k vytištění vstupenek na jiné Akce, než pro které byly 
Poskytovatelem určeny, popřípadě potištění či popsání formulářů vstupenek jakýmkoli jiným způsobem 
než prostřednictvím systému IRS. V případě, že k zcizení či zneužití formulářů vstupenek dojde, je 
Partner povinen nahradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý zneužitý či odcizený 
formulář vstupenky, s výjimkou případů dle 10.7. (vyšší moc).  

7.6. Partner je povinen kdykoli na požádání Poskytovatele umožnit Poskytovateli kontrolu použití formulářů 
vstupenek, a to zejména kontrolu počtu prázdných formulářů vstupenek, kontrolních ústřižků plně 
použitých archů formulářů vstupenek, znehodnocených či zničených formulářů vstupenek, jakož i počtu 
prodaných vstupenek. V případě zjištěného rozdílu mezi počtem formulářů vstupenek dodaných 
Partnerovi Poskytovatelem a součtem zbývajících prázdných formulářů vstupenek, kontrolních ústřižků 
plně použitých archů formulářů vstupenek a znehodnocených či zničených formulářů vstupenek, je 
Partner povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý chybějící formulář 
vstupenky, s výjimkou případů dle 10.7. (vyšší moc). 

7.7. V případě, že Partner neumožní Poskytovateli provedení kontroly dle 7.6., je povinen zaplatit 
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý převzatý formulář vstupenky. 

7.8. Při ukončení smlouvy je Partner povinen vyúčtovat a protokolárně odevzdat nepoužité formuláře 
vstupenek, jakož i poškozené a chybně potištěné formuláře vstupenek. Pro toto protokolární předání či 
jeho neprovedení platí analogicky pravidla a smluvní pokuty uvedené v 7.6. a 7.7. (kontrola použití 
formulářů vstupenek). 

8. Odvod tržeb a úhrada dalších finančních nároků 
8.1. Tržby z prodeje vstupenek jsou vlastnictvím Poskytovatele nebo mají charakter svěřených prostředků a 

Partner, kterému byly v souladu s touto smlouvou svěřeny, s nimi není oprávněn nakládat jinak, než jak 
je touto smlouvou stanoveno. 
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8.2. Partner se zavazuje odvádět Poskytovateli tržby, poplatky a další platby v termínech a rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. Odvodem tržeb, poplatků a dalších plateb se rozumí odvod finanční 
částky, kterou tvoří součet tržeb, poplatků a dalších plateb snížený o odměnu Partnera, to vše včetně 
příslušné DPH. 

8.3. Výše odvodu za ukončené zúčtovací období je Partnerovi vyčíslena výpisem/výpisy prodejů 
"Vyúčtování za období" ve formátu *.pdf, které jsou elektronickou poštou zasílány Partnerovi každé 
pondělí. Vyúčtování obsahují souhrnné údaje týkající se tržeb, poplatků a dalších plateb, jakož i výši 
odměny Partnera, a jsou podkladem pro odvod. Zúčtovací období se stanovuje na jeden kalendářní 
týden.  

8.4. Partner je povinen provést odvod vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího zúčtovacího 
období, a to buď vkladem hotovosti, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele 
uvedený ve Vyúčtování. Tato povinnost je splněna připsáním peněžních prostředků na účet 
Poskytovatele. Při realizaci platby je Partner povinen použít variabilní symbol platby uvedený ve 
Vyúčtování. 

8.5. Pokud prodejní místo přijalo úhradu vstupenek formou poukázek vydaných Poskytovatelem "Dárková 
vstupenka sítě ticketportal", poukázkami typu Accor, Unišek apod. je nutnou součástí odvodu jejich 
odeslání doporučenou zásilkou na korespondenční adresu Poskytovatele, a to včetně protokolu s 
rozpisem jednotlivých druhů a hodnot poukázek. Tento protokol se Poskytovatel zavazuje po obdržení 
poukázek potvrdit a zaslat zpět Partnerovi. Zároveň smluvní strany sjednaly, že ztracené, zcizené či 
poškozené poukázky je Partner povinen nahradit Poskytovali převodem finančních prostředků v 
hodnotě odpovídající těmto poukázkám. 

8.6. Partner je povinen na výzvu Poskytovatele provést odvod i během zúčtovacího období, například 
v polovině příslušného kalendářního měsíce. V takovém případě je Partner povinen realizovat odvod 
finančních prostředků na účet Poskytovatele nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení takové výzvy. 
Tato povinnost je splněna připsáním peněžních prostředků na účet Poskytovatele. Při realizaci takové 
mimořádné platby je Partner povinen použít variabilní symbol uvedený ve výzvě. 

8.7. V případě, že vstupenky mají charakter zboží, obdrží Partner po provedení odvodu resp. platby dle 8.4. 
až 8.6. fakturu vystavenou Poskytovatelem. Faktura bude obsahovat částku, která se bude rovnat ceně 
počtu prodaných vstupenek v režimu nákup a prodej za kalendářní měsíc poníženou o odměnu 
Partnera. Partner si může správnost vystavené faktury překontrolovat, a to na základě údajů 
zpřístupněných Partnerovi na internetové stránce http://prodejce.ticketportal.cz.  

8.8. V případě, že Partner provozuje více prodejních míst se systémem IRS, je celková výše odvodu za 
ukončené období Partnerovi vyčíslena za všechna jím provozovaná prodejní místa. Odvod Partner 
provede v rámci celkového odvodu jako celkovou částku, která bude součtem odvodů za všechna jím 
provozovaná prodejní místa se systémem IRS. Toto ustanovení platí analogicky pro fakturaci 
Poskytovatele v režimu nákup a prodej. 

8.9. V případě neprovedení odvodu v řádném termínu je Poskytovatel oprávněn bez předchozího 
upozornění omezit přístup Partnera ke vstupenkám na vybrané Akce, kde je k tomu Poskytovatel nucen 
vzhledem k dalším smluvním ujednáním se třetími osobami. 

8.10. Prodlení Partnera s provedením odvodu delší než 5 pracovních dnů je považováno za hrubé porušení 
této smlouvy. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn v souladu s 11.3. od této smlouvy odstoupit. 
Za první den prodlení se pro účely této smlouvy rozumí první pracovní den následující po dni, ve 
kterém měl být odvod dle dle 8.4. až 8.6. tohoto článku Partnerem proveden.  

8.11. V případě, že Partner neprovede odvod podle této smlouvy ani na základě písemné upomínky 
Poskytovatele, je Partner povinen neprodleně uhradit ve prospěch Poskytovatele smluvní pokutu ve 
výši odměny za kalendářní měsíc, kdy k porušení uvedené povinnosti došlo.  

8.12. V případě, že odvod nebude proveden (odpovídající finanční částka nebude připsána na účet 
Poskytovatele) do 7 pracovních dnů ode dne, ve kterém měl být odvod dle této smlouvy proveden, je 
Poskytovatel oprávněn odpojit všechna prodejní místa Partnera od systému IRS. Právo partnera na 
odstoupení od smlouvy, jakož i právo na uhrazení smluvní pokuty dle 8.11. tohoto článku, tím není 
dotčeno. 

8.13. V případě neprovedení odvodu podle této smlouvy řádně a včas je Poskytovatel oprávněn účtovat 
Partnerovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Odměna partnera 
9.1. Partner má nárok na úhradu odměny za plnění dle této smlouvy. Odměna za zprostředkování prodeje 

resp. prodej a za vydání vstupenky je stanovena procentem z ceny vstupenky včetně DPH prodané či 
vydané prodejním místem IRS a činí minimálně 25% (bez DPH) z odměny Poskytovatele, kterou obdrží 
od konkrétního organizátora dané Akce a pro každou konkrétní Akci. Konkrétní výše odměny je 
Partnerovi zpřístupněna na internetové stránce http://prodejce.ticketportal.cz. Odměna zde uvedená je 
vyčíslena bez DPH. 
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9.2. V případě slev ze vstupného poskytovaných dle 5.7. se výše odměny počítá z konečné ceny vstupenky 
po odečtení příslušné slevy. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Partner je oprávněn započíst odměnu jemu náležející za konkrétní 
zúčtovací období oproti finančním prostředkům, které jsou předmětem odvodu Poskytovateli za toto 
zúčtovací období.  

9.4. Partner je povinen vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce vystavit na uhrazenou 
odměnu daňový doklad (fakturu). Faktura musí být zřetelně označena "UHRAZENO-NEPLAŤTE" a 
musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy. Nebude-li příslušná faktura 
obsahovat všechny zákonné náležitosti, je Poskytovatel oprávněn vrátit ji Partnerovi a vyžadovat její 
doplnění.  

10. Další ujednání 
10.1. Partner je povinen chránit finanční a jiné prostředky, jakož i zboží a všechny hodnoty, které mu 

Poskytovatel na základě této smlouvy svěřil, a počínat si tak, aby je chránil před jakýmkoli ohrožením 
či újmou. Partner je povinen nakládat s finančními a jinými prostředky a zbožím výhradně způsobem 
v této smlouvě uvedeným a nezpůsobit ani nepřipustit jakékoli omezení či ohrožení vlastnických práv 
Poskytovatele k těmto hodnotám. 

10.2. Partner je povinen neprodleně informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mohou ovlivnit 
řádné plnění této smlouvy. 

10.3. Partner uděluje touto smlouvou Poskytovateli souhlas, aby pro účely realizace plnění dle této smlouvy 
vedl evidenci údajů o Partnerovi obsahující název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, daňové 
identifikační číslo, bankovní spojení, výpis z obchodního rejstříku nebo kopie Živnostenského listu a 
kopie registrace DIČ. 
Partner pro tyto účely ke Smlouvě přikládá kopii výpisu z obchodního rejstříku/ kopii 
Živnostenského listu – Osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. 

10.4. Partner není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
10.5. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 5 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu 

uhrazení smluvní straně, která odpovídající smluvní povinnost porušila, a budou uhrazeny 
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Nárok na uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinností a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. 

10.6. Smluvní strany jsou povinny si po skončení smlouvy vzájemně vrátit věci převzaté k provádění činnosti 
dle této smlouvy, zejména formuláře vstupenek, a přestat užívat informace o druhé smluvní straně ve 
svých materiálech. Místem předání je sídlo Poskytovatele. 

10.7. Každá ze stran této smlouvy odpovídá druhé straně za škodu vzniklou porušením povinností 
vyplývajících z této smlouvy, nebo zaviněným porušením právních předpisů. Odpovědnosti se strana 
zprostí, jestliže byla škoda způsobená objektivně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního 
případu (vyšší moc). 

10.8. Poskytovatel prohlašuje, že jím poskytnuté plnění není zatíženo právy třetích osob nebo stran, která by 
plnění povinností z této smlouvy omezovala nebo znemožňovala. 

11. Doba platnosti smlouvy 
11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
11.2. Jakákoli ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce 

a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
11.3. Od této smlouvy lze odstoupit v případě opakovaného nebo hrubého porušení této smlouvy, a to 

písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají okamžikem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

12. Řešení sporů 
12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této 

smlouvy (dále jen „spory“) budou řešit především smírnou cestou. 
12.2. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může kterákoliv ze stran podat návrh na vyřešení sporu 

Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České v Praze v souladu s 
jeho rozhodčím řádem. V tomto případě se strany zavazují podřídit se rozhodčímu nálezu jmenovaného 
rozhodčího soudu a tento dobrovolně splnit. Nebude-li rozhodčí nález splněn dobrovolně povinnou 
stranou, může se smluvní strana, která je dle rozhodčího nálezu oprávněnou stranou (měla úspěch v 
rozhodčím řízení), obrátit na místně a věcně příslušný soud s návrhem na výkon tohoto rozhodčího 
nálezu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

12.3. Odmítne-li jmenovaný rozhodčí soud svou kompetenci v dané věci, může se kterákoliv ze stran obrátit 
na místně a věcně příslušný obecný soud. 
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13. Salvatorní klauzule 
13.1. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury 

soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva 
jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod 
neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které 
bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy. 

13.2. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, strany se 
zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti 
bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. 
Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy. 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
platnými na území České republiky. 

14.2. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí ústní  
i písemné smlouvy a ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy. 
14.4. Veškeré změny této smlouvy budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
14.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
14.6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a 

svobodnou vůli, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
V  Praze  dne :      

 
 
 
         …………………………………    ………………………………… 

IRSnet CZ, s.r.o.        Město Žďár nad Sázavou 
 

, jednatel                                             Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta 
                                                               

  jednatel                                                                                      
 
za Poskytovatele                 za Partnera       
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